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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 60/21 

Presentation - nulägesanalys om barn och ungas villkor i 
Marks kommun, socialförvaltningen 

§ 61/21 

Covid-19 akutbidrag för år 2020 § 62/21 

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet § 63/21 

Presentation - nulägesanalys om barn och ungas villkor i 
Marks kommun, barn- och utbildningsförvaltningen 

§ 64/21 

Ekonomisk månadsrapport § 65/21 

Heltidstjänst Öppen Ung § 66/21 

Biblioteksplan 2021-2024 § 67/21 

Bidrag till Kvinnojouren 2021 § 68/21 

Avtal och utbetalning av offentligt kulturuppdrag 2021 med 
anledning av covid-19 – information  

§ 69/21 

Svar angående fråga om möjlighet till motionssim på 
morgonen i utebassänger 

§ 70/21 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 71/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 72/21 

Redovisning av meddelanden § 73/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 74/21 

Förvaltningschefen informerar § 75/21 
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§ 60/2021 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Eva Åberg Andersson (C) anmäler jäv för följande ärende, § 62/2021 Covid-
19 akutbidrag för år 2020. 

_______  
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§ 61/2021     

Presentation - nulägesanalys om barn och ungas villkor i 
Marks kommun, socialförvaltningen 
Dagens sammanträde  
Förvaltningschef för socialförvaltningen, Talieh Ashjari besöker kultur- och 
fritidsnämnden för att presenterna socialförvaltningens arbete med 
utgångspunkt på barn och ungdomars situation i Marks kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

______  
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§ 62/2021   Dnr: KFN 2021-9 805 

Covid-19 akutbidrag för år 2020 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt nedan: 

Beviljas Belopp 

Berghems Hembygdsförening 2 518 
Björketorp IF 11 117 
Bosanko kulturno umjetnicko udruzenje Krin 8 730 
Byggnadsföreningen Sätila Lundagård u.p.a 8 643 
Fotskäls Hockey Club 57 020 
Fritsla VIK 11 579 
Hyssna IF 9 865 
Hyssna pensionärsförening 1 257 
IBK Tygriket 99 25 311 
Kinna Bordtennisklubb 9 238 
Kinna Hembygdsförening 50 903 
Korpen Mark Motionsidrottsförening 6 138 
Kråkereds Bygdeförening 18 912 
Marks Finska Förening 6 291 
Marks Havsfiskeklubb 3 825 
OK Räven 72 510 
Orion 39 857 
Skene IF 60 398 
Skene-Örby Hembygdsförening 11 327 
Skephults bygdegårdsförening 3 030 
Spirit Kampsportsförening Mark  5 219 
Surteby-Kattunga hembygdsförening 12 300 
Sätila Bygdegårdsförening 14 304 
Sätila hembygdsförening 10 224 
Sätila Sportklubb 590 
Torestorps Hembygdsförening 10 036 
Vårkulla IK 2 800 
Älekulla Hembygdsförening 2 211 
Älekulla IF 16 000 
Öxabäcks Bygdegårdsförening 7 636  

499 787 
Avslås 
Horreds Nya Bygdegårdsförening 
Hyssnabornas Bygdegårdsförening 
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Jäv 
Eva Åberg Andersson (C) har anmält jäv. 

Ärendet 
Under våren 2020 tog kultur- och fritidsnämnden beslut (KFN § 49/2020) om 
stödåtgärder till föreningslivet i Marks kommun på grund av covid-19. En av 
dessa stödåtgärder var att införa ett så kallat Covid-19 akutbidrag för de 
bidragsberättigade föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall 
på grund av pandemins effekter. Bidraget skulle hanteras enligt antaget 
regelverk och upphör att gälla efter beslut om utbetalt stöd, om inte nämnden 
beslutar om något annat. Men när beslut togs om att införa Covid-19 
akutbidrag förutsågs inte pandemins fortgång efter sommaren och därför togs 
i november 2020 ett beslut (KFN § 124/2020) om att ändra Covid-19 
akutbidrag till att gälla hela året 2020 (2020-01-01-2020-12-31) och att sista 
ansökningsdag flyttas fram till den 28 februari 2021.  

Det har sammanlagt kommit in 40 ansökningar. Av dessa har två avvisats. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har därför prövat 38 ansökningar inom ramen 
för ärendet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 april 2021, § 40, och då före-
slagit följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt nedan: 

Kinna IF 
Marbo Basket 
Marks Budoklubb 
PRO Kinna 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb 
Skene AK 

Beviljas Belopp 

Berghems Hembygdsförening 2 518 
Björketorp IF 11 117 
Bosanko kulturno umjetnicko udruzenje Krin 8 730 
Byggnadsföreningen Sätila Lundagård u.p.a 8 643 
Fotskäls Hockey Club 57 020 
Fritsla VIK 11 579 
Hyssna IF 9 865 
Hyssna pensionärsförening 1 257 



Sida 9(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-05-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagens sammanträde  
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

______ 

IBK Tygriket 99 25 311 
Kinna Bordtennisklubb 9 238 
Kinna Hembygdsförening 50 903 
Korpen Mark Motionsidrottsförening 6 138 
Kråkereds Bygdeförening 18 912 
Marks Finska Förening 6 291 
Marks Havsfiskeklubb 3 825 
OK Räven 72 510 
Orion 39 857 
Skene IF 60 398 
Skene-Örby Hembygdsförening 11 327 
Skephults bygdegårdsförening 3 030 
Spirit Kampsportsförening Mark  5 219 
Surteby-Kattunga hembygdsförening 12 300 
Sätila Bygdegårdsförening 14 304 
Sätila hembygdsförening 10 224 
Sätila Sportklubb 590 
Torestorps Hembygdsförening 10 036 
Vårkulla IK 2 800 
Älekulla Hembygdsförening 2 211 
Älekulla IF 16 000 
Öxabäcks Bygdegårdsförening 7 636  

499 787 
Avslås 
Horreds Nya Bygdegårdsförening 
Hyssnabornas Bygdegårdsförening 
Kinna IF 
Marbo Basket 
Marks Budoklubb 
PRO Kinna 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb 
Skene AK 
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§ 63/2021   Dnr: KFN 2021-37 805 

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kinnaströms SK och Älekulla 4H:s 
ansökningar under förutsättning att båda föreningar inkommer med en 
detaljerad plan till förvaltningen före utbetalning samt uppdrar förvaltningen 
att skriva överenskommelse med föreningarna.   

Ärendet 
I mars 2021 tog kultur- och fritidsnämnden beslut (KFN § 20/2021) om att 
införa ett nytt föreningsbidrag med namnet ”Utvecklingsbidrag för 
ungdomsverksamhet”. Information om bidraget har gått ut i Markbladet och 
kommunens kommunikationskanaler. 
 
Hittills har det inkommit två ansökningar som behandlas i detta ärende. En 
ansökan från Kinnaströms SK och en från Älekulla 4H.   
 
Bidraget söks för ett år i taget och kan sökas när som helst under året. 
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende. Inför år två 
kommer bidraget att utvärderas och eventuellt revideras efter behov. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 april 2021, § 41, och då före-
slagit följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kinnaströms SK och Älekulla 4H:s 
ansökningar under förutsättning att båda föreningar inkommer med en 
detaljerad plan till förvaltningen före utbetalning samt uppdrar förvaltningen 
att skriva överenskommelse med föreningarna.   

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

______ 
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§ 64/2021    

Presentation - nulägesanalys om barn och ungas villkor i 
Marks kommun, barn- och utbildningsförvaltningen 
Dagens sammanträde  
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, Mari Sandell Molander 
besöker kultur- och fritidsnämnden för att presenterna barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete med utgångspunkt på barn och ungdomars 
situation i Marks kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

______  
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§ 65/2021   Dnr: 2021-19 042 

Ekonomisk månadsrapport 
Dagens sammanträde  
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet 
ekonomisk månadsrapport. 

Det ekonomiska utfallet för april månad uppgår till 23,4 mkr Och utgör 30 % 
av nämndens budgetram, vilket är 2,5 mnkr lägre än periodens riktvärde på 
33%  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

______ 
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§ 66/2021   Dnr: KFN 2021-29 020 

Heltidstjänst Öppen Ung 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Befintliga personalmedel inom den öppna ungdomsverksamheten fördelas om 
i syfte att skapa en heltidstjänst som ersätter befintlig halvtidstjänst. 

Ärendet 
I dagsläget finns det 7,5 heltidstjänster på Öppen Ung. I samband med en 
pensionering (en 0,5 tjänst) ser förvaltningen möjligheter att styra om 
befintliga personalmedel i syfte att kunna utöka till 8 heltidstjänster. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 april 2021, § 43, och då före-
slagit följande: 

Befintliga personalmedel inom den öppna ungdomsverksamheten fördelas om 
i syfte att skapa en heltidstjänst som ersätter befintlig halvtidstjänst. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M), Birgitta Andersson (S), Sara Lindwall (SD) och Karin 
Jageby (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Ylva 
Höglund (M) med fleras yrkande och finner att så sker. 

______ 
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§ 67/2021   Dnr: KFN 2021-34 881 

Biblioteksplan 2021-2024 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Reviderad biblioteksplan 2021–2024. 

Ärendet 
Bibliotekslagen från 1996 utökades med ett tillägg 2005, i vilket 
angavs att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. 
Kortfattat kan man säga att tillägget uppstod ur ett missnöje i 
biblioteksvärlden med den befintliga lagtexten. Man menade att texten 
var för otydlig för att vara ett stöd för bibliotekens verksamhet. Målet 
med tilläggstexten var att stärka bibliotekens roll i samhället. Första 
januari 2014 trädde den nuvarande lagen för biblioteken i kraft och 
ersatte 1996 år lag. Där nedanstående skrivning finns. 

17 §  Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. 

I och med att nuvarande plan slutar gälla vid årsskiftet 2021/2022, 
behöver den ersättas. 

Om kommunen inte har en gällande biblioteksplan så diskvalificerar 
det biblioteksverksamhetens bidragsansökningar till statliga 
myndigheter.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 19 april 2021. 

Reviderad biblioteksplan 2021–2024 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 april 2021, § 44, och då före-
slagit följande: 

Kultur- och fritidsnämnden antar Reviderad biblioteksplan 2021–2024 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD), Eva Åberg Andersson (C), och Karin Jageby (V) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  

https://lagen.nu/2013:801#P17S1
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Sara 
Lindwall (SD), Eva Åberg Andersson (C), och Karin Jageby (V) yrkande och 
finner att så sker. 

________ 
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§ 68/2021   Dnr: KFN 2021-40 805 

Bidrag till Kvinnojouren 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från 
direktionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2021 betala ut ett 
bidrag motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 

Ärendet 
Kvinnojouren bedriver en förebyggande och stödjande verksamhet för kvinnor 
och deras barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld. Verksamheten 
erbjuder bland annat skyddat boende, stödsamtal och praktisk hjälp. Det 
förmodas att mörkertalet för våld i nära relationer är högt, därför är 
kvinnojourernas utåtriktade verksamhet i form av information på hemsidor, i 
skolor och i olika grupper mycket viktigt.  

Kvinnojouren i Mark har i likhet med tidigare år sökt driftsbidrag för sin 
verksamhet i Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 20 april 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 april 2021, § 45, och då före-
slagit följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från 
direktionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2021 betala ut ett 
bidrag motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD), Ylva Höglund (M), Birgitta Andersson (S), Karin Jageby 
(V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Sara 
Lindwall (SD), med fleras yrkande och finner att så sker. 

________ 
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§ 69/2021   Dnr: KFN 2020-90 805 

Avtal och utbetalning av offentligt kulturuppdrag 2021 med 
anledning av covid-19 – information  
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för status gällande beslut om offentligt 
kulturuppdrag 2021 som togs av KFN november 2020 (KFN §113/2020).  

Vid kontakt med föreningarna framgår att uppdragen delvis eller inte alls gått 
att genomföra under de första månaderna 2021 på grund av covid-19 och de 
restriktioner som pandemin medfört.  

Förvaltningen kommer att gå vidare med att teckna avtal med föreningarna, 
men vänta med utbetalning av beviljad summa för offentligt kulturuppdrag 
2021 tills redovisning skett, senast 10 december 2021. Utbetalning sker 
därefter med hänsyn till hur stor del av uppdraget som genomförts. 

I samband med avtalsskrivning förtydligas för föreningarna när och hur 
utbetalning sker.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 70/2021    

Svar angående fråga om möjlighet till motionssim på 
morgonen i utebassänger 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gusténius besvarar Johan Hulténs fråga som ställdes vid 
nämndsammanträdet 2021-04-08 angående möjligheten att erbjuda 
motionssim på morgonen på utomhusbaden.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________  
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§ 71/2021   Dnr: 2021-42 004 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet loggbok 
över kultur- och fritidsnämndens ärenden. Den 4 maj innehåller loggboken 33 
ärenden som antingen har inkommit eller upprättats.    

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner 
att så sker. 

________  
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§ 72/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

1. Dnr 2021-20 048 
Ansökan om akutstöd – Horreds, Istorps och Öxnevallas 
hembygdsförening  
  

2. Dnr 2020-113 805  
Fria lån av Kinnaborgssalen 2021 – Marks Konstgille utställning 
Katarina Fornell 
 

3. Dnr 2020-113 805 
Fria lån av Kinnaborgssalen 2021 – marks konstgille utställning Annika 
Edberg 
 

4. Dnr 2020-113 805  
Fria lån av Kinnaborgssalen 2021 - Marks Konstgille utställning 
Johanna Friberg 
 

5. Dnr 2020-113 805 
Fria lån av Kinnaborgssalen 2021 - Kinna Fotoklubb Västsvenska 
FotoExpo 2021 
 

6. Dnr 2021-38 875 
Delegationsbeslut om att öppna upp Rydals museum 
 

7. Dnr 2021-13 889 
Delegationsbeslut om att fortsatt hålla bibliotekslokaler stängda t.om. 
2 maj 
 

8. Dnr 2021-13 889 
Delegationsbeslut om att fortsatt hålla bibliotekslokaler stängda t.om. 
16 maj 
 

9. Dnr 2019-11 214  
Granskningsutställning för detaljplan på del av Lygnersvider 1:31 
 



Sida 21(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-05-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

10. Dnr 2021-22 214 
Samrådsutställning för detaljplan på Vännåkra 2:81 
 

11. Dnr 2021-41 214 
Samrådsutställning ändring av del av detaljplan Assberg 3:21 
 
________ 
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§ 73/2021 

Redovisning av meddelanden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. 2021-1 000 Angående skötsel av Gångemads badplats i 
Desarehult, västra Öresjön 

2. 2021-3 805 KSAU § 73 2021 Löneutrymmet fastställs 

3. 

4. 

2021-15 800 

2020-73 826 

Synpunkt Backagårdsbadet 

Begäran från Kinna IF om att gå över till årshyra 
för Viskavallen  

________ 
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§ 74/2021   Dnr: KFN 2021-8 001 

Information om situationen angående Covid-19 
Dagens sammanträde  
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för det aktuella läget. 

Bibliotekslokalerna hålls stängda till och med 16 maj. 

Rydals museum är åter öppet. 

För övrigt anpassar kultur- och fritidsförvaltningen löpande verksamheten 
efter allmänna råd och restriktioner och har ständigt en dialog med 
allmänheten och civilsamhället. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 75/2021     

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar kultur- och fritidsnämnden vad 
som är aktuellt på förvaltningen. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

________ 
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